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چکیده
آسیب ذهنی یکی از عمدهترین و دشوارترین مسائل و مشکالت خانوادهها در دنیای امروزی است کـه
فشارهای روانی زیادی بر کل خانواده بهویژه مـادران تحمیـل مـیکننـد .کمبـود دانـش و آگـاهی در مـورد
فرزندان آسیبدیده یکی از عوامل مهم در بروز واکنشهای نامطلوب است .بنابراین آمـوزشهـای مناسـب
منجر به شادکامی مادران و خانوادههای آنها میشود .زیرا افراد ،نگرش خوشبینانهای به وقایع و رویدادهای
اطراف خود پیدا میکنند و بهجای سوگیری منفی نسبت به اتفاقات پیرامون خود ،سعی در اسـتفاده بهینـه از
این رویدادها دارند .هدف از پژوهش حاضر مطالعه تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بـر شـادکامی مـادران
کودکان کمتوانذهنی بود .روش پژوهش آزمایشی بود .بدین منظور 41نفر از مـادران کودکـان کـمتـوان-
ذهنی مراجعهکننده به موسسه مهر آفرینان امید قم در سال  81-86به شیوه نمونهگیری در دسترس انتخاب و
با روش تصادفی ساده در دو گروه  51نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند .ابزار مورداسـتفاده ،پرسـشنامـه
شادکامی آکسفورد بود .دادههای بهدستآمده با روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفـت
و یافتهها نشان داد میانگین نمـرات شـادکامی مـادران کودکـان کـمتـوانذهنـی در گـروه آزمـایش پـس از
آموزش مهارتهای زندگی افزایشیافته است ( F=64.49و  .)P >1.116نتایج مطالعه حاضر نشان داد کـه
آموزش مهارتهای زندگی بر شادکامی مادران دارای فرزند کمتوانذهنی تأثیر داشته است و سطح آگاهی
و پذیرش آنها را نسبت به پدیده کمتوانیذهنی افزایش داده است.
واژگان کلیدی :آموزش مهارتهای زندگی ،شادکامی ،مادران کودکان کمتوانذهنی.

 . 6کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،مدرس دانشگاه علمی و کاربردی استان قم (نویسنده مسئول)
robatjazi4591@yahoo.com
 . 5دانشجوی دکترای سنجش و اندازه گیری ،دانشگاه عالمه و طباطبائی
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مقدمه
در دنیای امروزی باوجود تمام پیشرفتها ،آسیب ذهنی یک ناراحتی و وضـیعت نـامطلوب
است .آسیب ذهنی ،6شرایطی است که با اخـتالل درکـنش هوشـی و کارکردهـای سازشـی
مشخص میگردد .این اختالل ممکن است ناشی از نابهنجاریهای ژنی و آسیب مغزی قبـل
یا بعد از تولد یا ناشی از علل گوناگون دیگری باشد (سیفنراقـی و نـادری .)6391 ،تـأخیر
درراه رفتن ،تأخیر در حرف زدن ،عدم استقرار و سکون ،عدم توانـاییِ انجـام امـور در حـد
سن کودک و موارد دیگری از ایـن قبیـل زنـگهـای خطـری هسـتند کـه وجـود کـودکی
غیرعادی را اعالم مـی دارنـد و بـدون تردیـد باعـث عـذاب خـانواده و دوسـتان مـیگردنـد
(شریعتی و داورمنش.)6372 ،
پژوهشها نشان دادهاند که وجود یک فرزند کمتوانذهنی در خانواده غالباً تجربـهای ناخوشـایند
اســت و آنهــا را در معــرض مشــکالت جســمانی ،اضــطراب ،مشــکالت ســازگاری اجتمــاعی،
مشکالت روانی-اجتماعی ،نگرانی ،و افسردگی قرار میدهد (بایر و سانسون.)5113 ،
محققــان آســیب ذهنــی را از دیــدگاههــای مختلــف پزشــکی ،روانشناســی و تعلــیم و تربیــت
موردبررسی و مطالعه قرار دادهاند ،اما سرانجام به این نتیجه رسیدند که توجه بـه ایـن مسـئله بـیش
از هر چیز یک موضوع اجتماعی است و پذیرش این واقعیت و توجیه آن بهویـژه بـرای خـانواده
گرچه بهظاهر دشوار است اما غیـرممکن نیسـت (سـیفنراقـی و نـادری .)6391 ،داشـتن فرزنـد
آسیبدیده جسمی و ذهنی ،افراد خانواده را به شدت متأثّر میسازد و بیشـتر از همـه پـدر و
مادر هستند کـه از داشـتن چنـین فرزنـدانی رنـج مـیبرنـد و دچـار اضـطراب ،افسـردگی و
احساس حقارت میشوند .درواقع حضور کودک آسیبدیده بـهسـالمت و تعـادل خـانواده
آسیب میرساند و چون نقش اساسی در حف تعادل خـانواده بیشـتر بـر عهـده مـادر اسـت،
ایجــاد غمگینــی و تــنش در او بــر ســایر اعضــای خــانواده اثــر ســوء مــیگــذارد (شــریعتی و
داورمنش.)6372 ،

1. Mental disabilities

102

فصلنامۀ افراد استثنایی ،سال چهارم ،شمارة  ،13بهار 1333

مطالعات متعددی اثرات حضور کودک آسیبدیـده در خـانواده و غمگینـی مـادران را
نشان داده است .به این صورت که مادران کودکان کـمتـوانذهنـی تحـتفشـارهای روانـی
زیادی قرار مـیگیرنـد و وجـود ایـن کودکـان سـالمت جسـمی و روانـی آنهـا را بـه خطـر
میاندازد .برخی از مادران کودکان ،فرزند آسیبدیـده خـود را نشـانهای از شکسـت خـود
تلقی میکنند .بهویژه مادرانی که انتظار داشتهاند فرزندان آنهـا هـدفهـایی را کـه خـود در
زندگی نتوانستهاند به آنها برسند ،برآورده سازند آنها با ورود کودک کمتوانذهنی ،یاس و
ناامیدی بیشتری را تجربه میکنند (آیز .)6883،6فردریچ معتقد بود خانوادههـایی کـه دارای
کودک کمتوانذهنی هستند ،از نظر اجتماعی منـزوی مـیشـوند و ممکـن اسـت در مقابـل
استرسهای پس از سانحه آسیبپذیرتر باشند (فردریچ .)6896 ،5گوپتا . )5118( 3نیز نشـان
داد والدینی که دارای کودک کمتوانذهنی هستند ،در روابط زناشـویی مشـکل پیـدا مـی-
کنند .زیرا استرس مزمن ،میل جنسی را کاهش داده و لذت و خوشی را از آنها سـلب مـی-
کند.
روانشناسان بیان میکنند بسیاری از اخـتاللهـا و آسـیبهـا از نـاتوانی افـراد در تحلیـل
صـحیح و مناسـب از خـود و موقعیـت خـویش ،عـدم احسـاس کنتـرل و کفایـت شخصــی،
رویارویی با موقعیتهای دشوار و عدم آمادگی برای حـل مشـکالت و مسـائل زنـدگی بـه
شیوه مناسب به وجود میآید .بنابراین با توجه به تغییرات و پیچیدگیهای روزافزون جامعـه
و مشکالت ناشی از خانواده و فرزندان ،آمادهسازی افراد بهویژه مادران جهت رویارویی بـا
موقعیتهای دشوار (مثل داشتن کودک کمتـوانذهنـی) امـری ضـروری بـه نظـر مـیرسـد
(شریعتی و داورمنش.)6372 ،
پس اگر بتوانیم با آموزشهای مناسب ،اسـترس و نـاراحتی مـادران را کـاهش دهـیم بـه
بهداشت روانی مادر ،کودک و خانواده کمـک بزرگـی کـردهایـم .آمـوزش مهـارتهـای
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زندگی 6برای مقابله و سازگاری صحیح مسائل و مشکالت روزمره و بهبود زندگی فردی و
اجتماعی انسان ،امروز بخش مهمی از برنامههای اکثر نظـامهـای دنیـا شـده کـه خوشـبختانه
بهتازگی در کشور ما نیز آغاز گردیده است (ملکپور ،فرهـانی ،آقـایی و بهرامـی.)6392 ،
مهارتهای زندگی موجب ارتقای تواناییهای روانی  -اجتماعی میگردند .این توانـاییهـا
فرد را جهت مقابلـه مـؤثر بـرای پـرداختن بـه کشـمکشهـا و موقعیـتهـای زنـدگی یـاری
میبخشند تا در رابطه با سایر انسانها ،جامعه ،فرهنگ و محیط خودمثبت و سازگارانه عمـل
کنند و سالمتروانی خود را تأمین نماینـد ،بـدین ترتیـب یـادگیری و تمـرین مهـارتهـای
زندگی موجب تقویت یا تغییر در نگرشها ،ارزشها و رفتار انسان مـیگـردد و درنتیجـه بـا
پدید آمدن رفتارهای مثبت و سالم بسیاری از مشکالت حل یا قابـلپیشـگیری خواهنـد بـود
(هاتفیلد .)5115 ،5والدین کودکان کمتوانذهنی برای ایفای صحیح مسئولیتهای خـویش
و غلبه بر احساسـات منفـی خـود بهتـر اسـت اطالعـات و شـناخت الزم و جـامعی در مـورد
کودک کمتوانذهنی خود داشته باشند و بدانند چه رفتاری را بـا کـودک در موقعیـتهـای
مختلف انجام دهند .بنابراین آموزش مهارتهای زندگی میتواند سطح آگـاهی و پـذیرش
والدین را نسبت به پدیده کمتوانیذهنی افزایش دهد ،میتواند احساسات و واکنشهایی را
که اغلب والدین از خود بـروز مـی دهنـد ،کنتـرل کـرده و بـا آمـوزش راهکارهـا ،از تـنش
موجود در خانواده بکاهد ،تعامل بهینه بین والد و فرزند را افزایش دهـد و تـأثیر بسـزایی بـر
سالمت خانواده داشته باشد (هوبر ،3دتریچ ،4کاگنی 2و بوروک.)5112 ،1
بنابراین هدف از آموزش مهارتهای زندگی ،ارتقاء سازگاری فرد با خـودش و سـپس
با دیگران و محیطی است که در آن زندگی میکند .این مهارتها به افراد میآموزد که در
طول زندگی بهویژه در موقعیتهای دشوار چگونه عاقالنه و صحیح رفتار کنند تـا شـادی و
1. Life Skills
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نشاط را همواره به همراه داشته باشند (ملکپور و همکاران .)6392 ،روانشناسی مثبتنگـر
بهعنوان رویکرد تازهای در روان شناسی ،بـر فهـم و تشـریح شـادکامی تمرکـز کـرده اسـت
(جــوزف و لینلــی .)5114 ،فردریکســون ()5116؛ بــه نقــل از آرگیــل و هیلــز ( ،)5115در
پژوهشهای خود به این نتیجه رسید که افزایش عاطفـه مثبـت عملکـرد ذهنـی افـراد را بـاال
میبرد و تحمل شرایط دشوار را آسانتر میسازد .ایزن نیز نشان داد که افراد با خلـق مثبـت
احتمــال بیشــتری دارد انعطــافپــذیری در شــرایط ســخت داشــته باشــند .فرانســیس ()6888
همچنین بیان میکند بیشک هدف اصلی ازدواج ،تشکیل خانواده سالم ،سـازگار و پایـدار
است که زمینه های الزم برای شادکامی اعضـای خـود را تـأمین کنـد .حـال اگـر بـه دالیـل
گوناگونی ازجمله طالق ،متراکه و بیماری این هدف خدشهدار شد میتـوان بـا یـک عامـل
بیرونی مثل کمک اطرافیان و آموزشهـای مناسـب ،ادراک تنیـدگی را کـاهش و توانـایی
شخص را افزایش دهیم (فرانسیس .)6888 ،بنابراین هدف از پـژوهش حاضـر بررسـی تـأثیر
آموزش مهارتهای زندگی بر شادکامی مادران کودکان کمتوانذهنی بود.
روش
شرکتکنندگان :شرکتکنندگان  41مادر  69تا  32ساله دارای فرزنـد کـمتـوانذهنـی
که با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس ،انتخاب شـدند .ایـن افـراد در سـال  6381بـه
موسسه مهر آفرینان امید قم مراجعه کرده بودند .از این تعداد  51نفـر در گـروه آزمایشـی و
 51نفر در گروه کنترل بهصورت تصادفی قرار گرفتند.
طرح پژوهش :پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش پژوهش حاضر از نوع آزمایشـی
و طرح پیشآزمون – پسآزمون با گروه کنترل بود که در آن آموزش مهارتهای زندگی
بهعنوان متغیر مستقل و شادکامی مادران بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد.
ابــزار پــژوهش :در ایــن پــژوهش از پرسشــنامه شــادکامی آکســفورد اســتفاده شــد .ایــن
پرسشنامه در سال  6898توسط آرگایل و همکاران تهیهشده است .آرگایل جمالت مقیـاس
افسردگی بک را معکوس کرد و  66ماده دیگر نیـز بـه آن افـزود کـه سـرانجام از  58مـاده
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تشکیل و هر ماده از  6تا  3نمره گذاری شد و بیان شد هرچه نمـره فـرد از پرسشـنامه بیشـتر
باشد به معنای احساس شا دکامی بیشتر و هر چـه نمـره فـرد کمتـر باشـد بـه معنـای احسـاس
شادکامی کمتر است .آرگایل و همکاران ( )6898و فارنهایم و برونیک ( )6881اعتبار ایـن
پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونبـاخ بـه ترتیـب  1/81و  1/97گـزارش کردنـد .در
پژوهش حاضر نیز اعتبار به روش آلفای کرونباخ  1/93برآورد شد.
آرگیل و همکاران ( )6898پایـایی پرسـشنامـه را بـه کمـک ضـریب آلفـای کرونبـاخ
1/81و پایایی بازآزمایی آن را طی هفت هفته  1/79گزارش کردهاند .روایـی همزمـان ایـن
پرسشنامه با استفاده از ارزیابی دوستان افـراد دربـاره آنـان 1/43محاسـبه شـد .فرانسـیس و
همکاران ( )6889در پژوهشی بـین فرهنگـی بـرای روایـی و پایـایی پرسـشنامـه شـادکامی
آکسفورد در دانشجویان انگلیسی ،آمریکـایی ،اسـترالیایی و کانـادایی ضـریب آلفـای ایـن
پرسشنامه را بین  1/98و  1/81گزارش نمودند .در ایران این پرسشنامه از سوی علـی پـور
و نورباال ( )6379ترجمهشده و آلفای کرونباخ  1/89و پایایی تنصیفی  1/85بـهدسـتآمـده
است .همچنین پایایی به روش بازآزمایی پس از سه هفته  1/78بهدست آمد.
شیوه اجرای پژوهش :قبل از شروع کار موافقت مسؤولین موسسـه مهـر آفرینـان امیـد و
مادران مراجعهکننده به موسسه که دارای فرزند کمتوانذهنی بودند ،کسب شد و از مـادران
جهت همکاری در اجرای پژوهش دعوت به عمل آمد .سـپس طـی  61جلسـه  42دقیقـهای
آموزش مهارتهای زندگی بهصورت گروهی هفتهای یکبار بـر روی گـروه آزمـایش بـه
اجراء درآمد اما گروه کنترل هیچ آموزشی را دریافت ننمودند و سرانجام بعد از اتمـام کـار
هر دو گروه دوباره آزمون شدند .سپس دادههای بهدستآمده با استفاده از نـرمافـزار spss
نسخه  69به شیوه تحلیل کوواریانس مورد تجزیهوتحلیل قـرار گرفـت .یکـی از روشهـای
مؤثر و کارآمد در میان رویکردهای درمانی برای مقابله با فشـارهای روانـی روش آمـوزش
مهارتهای زندگی است .در این روش از طریق عرضـۀ آمـوزشهـای موردنیـاز ،مجموعـه
مهارتهای الزم برای کامیابی در زندگی طی مراحل دهگانه به فرد آموزش داده میشود و
به او کمک میشود تا تواناییها ،اطالعات ،گـرایشهـا و مهـارتهـای الزم بـرای زنـدگی
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موفق ،سالم و بدون فشار روانی زیاد را در خود پرورش دهد (هانتر ،6883 ،به نقل از عبداله
زاده .)6379 ،مراحل دهگانه فوق در جدول

نشان دادهشده است

جدول . 1مراحل دهگانه آموزش مهارتهای زندگی
مراحل

تعداد

عنوان جلسات

زمان هر جلسه

کل زمان جلسات هر مرحله

6

3

من که هستم و چه میتوانم بکنم؟

 5ساعت

 1ساعت

5

3

ارزشهای شخصی ،خانوادگی و اجتماعی من چیست؟

 5ساعت

 1ساعت

3

4

چگونه با دیگران ارتباط برقرار کنم؟

 5ساعت

 9ساعت

4

3

روابط من با سایرین چگونه است؟

 5ساعت

 1ساعت

5

4

جامعه برای من چه مفهومی دارد؟

 5ساعت

 9ساعت

6

3

اهداف من چیست؟

 5ساعت

 1ساعت

7

2

چگونه میتوانم تصمیمهای خوب بگیرم؟

 5ساعت

 4ساعت

8

3

آیا میتوانم از خشونت پرهیز کنم؟

 5ساعت

 1ساعت

9

4

چگونه میتوانم مراقب سالمتی خود باشم؟

 5ساعت

 9ساعت

10

3

ارزشیابی

 5ساعت

 1ساعت

جلسات

در مورد اثربخشی یا تأثیر آموزش مهارتهای زندگی مطالعاتی انجامشده اسـت؛ بـرای
مثال لمبومیر ( )6886تأثیر آموزش خانواده را روی والدینی کـه در اثـر داشـتن کـودک بـا
کمتوانیذهنی احساس غمگینی ،خستگی ،ناامیدی ،گناه و فشارروانی داشتند ،موردبررسـی
قراردادند  .در پایـان آمـوزش ،ایـن والـدین احسـاس موفقیـت کردنـد و مشـکالت کمتـر و
توانایی بهتری را در تصمیمگیری از خود نشان میدادند.
نتایج
قبل از شروع آموزش مهارت هـای زنـدگی و یـک هفتـه بعـد از اتمـام آن پرسـشنامـه
شادکامی برای مادران کمتوانذهنی اجرا شد و دادههـای بـهدسـتآمـده از پـیشآزمـون –
پسآزمون در هر گروه با روش آماری تحلیل کواریانس تحلیل گردید.
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جدول  .2مشخصات آماری متغیر شادکامی در پیشآزمون و پسآزمون دو گروه کنترل و
آزمایش
متغیر
شادکامی

کنترل

مراحل

آزمایش
انحراف

آزمون

تعداد

میانگین

پیشآزمون

51

31/81

9/76

پسآزمون

51

37/91

9/44

استاندارد

انحراف

تعداد

میانگین

51

37/71

7/14

51

46/11

7/71

استاندارد

شاخص هـای توصـیفی مربـوط بـه متغیـر شـادکامی در دو گـروه کنتـرل و آزمـایش در
جدول شماره  5ارائهشده است .همانگونه که مشاهده میشود میانگین نمرههـای دو گـروه
در پیشآزمون تقریباً برابر بوده ولی در میانگین نمرههای پـسآزمـون دو گـروه اخـتالف 4
نمرهای مشاهده شد.
برای بررسی اینکه تفاوت مشاهدهشـده ازنظـر آمـاری معنـادار اسـت از آزمـون تحلیـل
کوواریانس استفاده شد که نتایج آن در جدول  5ارائهشده است.
جدول  .3نتایج تحلیل کوواریانس دو گروه کنترل و آزمایش در متغیر شادکامی
شاخص آماری

مجموع

درجه

میانگین

منابع تغییر

مجذورات

آزادی

مجذورات

پیشآزمون

5369/81

6

5369/81

473/79

گروه

81/42

6

81/42

69/49

1/116

خطا

696/18

37

4/98

-

-

-

کل

12199

41

-

-

-

-

F

سطح

اندازه

معناداری

اثر

1/116

1/85
1/33

P<0/01

پس از تعدیل نمرههای پیشآزمون اثـر معنـادار عامـل بـین آزمـودنیهـای ( ، p>1/16
 )F =69/49گروه وجود داشت .بهبیاندیگر نمرههای میانگین تعـدیلشـده شـادکامی نشـان
میدهد که گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل کـه تحـت مداخلـه قرارگرفتـه بودنـد،
دارای میزان شادکامی باالتری هستند.
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بحث
یکــی از مهمتــرین نظــامهــای بشــری نظــام خــانواده اســت .خــانوادهای کــه کــودک بــا
کمتوانیذهنی دارد ،خرده نظامهای والدینی ،زناشویی ،خواهر و برادری و حتـی نظـامهـای
برون خانوادگی مثل دوستان ،همسایهها ،مدرسه و مؤسسـات خـدماتی را تحـت تـأثیر قـرار
میدهد و موجب ناراحتی و غمگینی در این نظامها میشود  .والدین کودکان کمتوانذهنی
اغلب دچار استرس و اضطراب هستند بهطوریکه شـواهد نشـان داده ،مـادران بیشـتر تحـت
تأثیر کودک کمتوانذهنی قـرار مـیگیرنـد ،ازایـنرو چنانچـه تـدابیری در جهـت حمایـت
عاطفی مادر و امیدواری او در خصوص کمک به کودک کمتوانذهنی اتخـاذ نشـود ،ایـن
احتمــال وجــود دارد کــه او دچــار فشــارهای روانــی و افســردگی شــود و شــادی از او و
خانوادهاش سلب شود (شریعتی و داورمنش .)6372 ،همچنین آموزش شیوههای رفتـاری–
شناختی و ایجاد شبکههای حمایت از خانواده باعث افزایش سطح سـالمت خـانواده ،بهبـود
شاخصهای سالمتروانی(فریزر و همکاران )5117 ،و کاهش اضطراب ،افسردگی و تـنش
خانواده میشود (ویوانخامس.)5111 ،
بنابراین با توجه به پـژوهشهـای انجـامشـده در اهمیـت آمـوزش مهـارتهـای زنـدگی
میتوان بر تسهیل سازگاری ،شادکامی و پیشگیری از اثرات سوء فشارروانی کمک بسزایی
کرد .در این روش از طریق عرضه آموزشهای موردنیاز ،مجموعه مهـارتهـای الزم بـرای
کامیابی در زندگی به فرد آمـوزش داده مـیشـود و بـه او کمـک مـیشـود تـا توانـاییهـا،
اطالعات ،گرایشها و مهارتهای الزم برای زندگی موفق ،سالم و شاد را در خود پرورش
دهد (ملکپور و همکـاران .)6392 ،پـژوهش حاضـر باهـدف تـأثیر آمـوزش مهـارتهـای
زندگی بر میزان شادکامی مادران کودکـان کـمتـوانذهنـی انجـام گرفـت و نشـان داد کـه
آموزش مهارتهای زندگی بر میزان شادکامی مادران مؤثر بوده است و توانسـته شـادکامی
مادران گروه آزمایش را نسبت به گروه کنترل بهطور معناداری افزایش دهد .نتیجۀ پژوهش
حاضــر بــا نتیجــۀ مطالعــات تــالدو ( ،)6894قاســمی هرنــدی ( ،)6371فرانســیس (،)6888
فردریکســون ( ،)5116مالــک پــور و همکــاران ( )6392و هاتفیلــد ( )5115همســو اســت
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بهطوریکه آنها نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که در موقعیتهای ناخوشـایند یـا
بحران ها ،آموزش مناسب سطح اضـطراب و نـاراحتی افـراد را کـم خواهـد کـرد .در مـورد
اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی لمپ و میر ( )6886نشان دادند آموزش مهـارتهـای
زندگی روی والدینی که کـودک کـمتـوانذهنـی داشـتند و احسـاس خسـتگی ،ناامیـدی و
غمگینی میکردند باعث شد که آنها در پایان آموزش احساس شادی و موفقیـت کردنـد و
توانایی بهتری در تصمیمگیری از خود نشـان دادنـد .در ایـران نیـز قاسـمی هرنـدی ()6371
تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی را در باال بردن میزان رشـد اجتمـاعی دختـران و پسـران
نوجوان نشان داد .ملکپور و همکاران ( )6392هم در پژوهش خود تأثیر آموزش مهـارت-
های زندگی ،بر کاهش فشارروانی مادران کودکان کمتوانذهنی و عادی را تأیید کردند.
بنابراین آموزشهای مناسب سبب میشود که مادران کودکان کمتـوانذهنـی شـناخت
بیشتری از خود و کودکانشان پیدا کنند ،نقاط قوت و ضعف خود را بشناسند ،واقعیتها را
بهتر بپذیرند و با آنها بهطور صحیحتر سازش یابند که این امر نیز باعث شـادکامی مـادران و
سرانجام خانواده میشود .همچنین ماهیت آموزشهای گروهی خود میتواند تأثیر مثبتی در
افراد بهجا گذارد .اینکه فرد احساس کنـد دیگـران نیـز مشـکالتی مشـابه او دارنـد در قبـول
واقعیت و کنار آمدن با آن مؤثر است .پس با توجه به پـژوهش انجـامشـده مـیتـوان نتیجـه
گرفــت کــه آمــوزش مهــارتهــای زنــدگی روشــی مــؤثر در شــادکامی مــادران کودکــان
کمتوانذهنی خواهد بود .ازجمله محدودیتهای پژوهش حاضر حالت عـاطفی مـادران در
طول آزمایش بود که گاهی سعی میکردند از ابراز هیجانات منفی خودداری کنند اما مـی-
توان با توضیح مفید در مورد مداخله و ایجاد اطمینان و حف حـریم شخصـی آنـان تـا حـد
امکان آن را کنترل کرد .همچنین پیشنهاد میشود که با برگزاری مـداوم جلسـات آمـوزش
مهارتهای زندگی برای والدین در جهت حل مشکالت ،سازگاری بهتر و حف شـادکامی
اقداماتی انجام گیرد.
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